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KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet ställde sig i Rühle-betänkandet från 2011 kritiskt till kraven på en
eventuell rättsakt om koncessioner. 

Kommissionens förslag skulle tvärtom ge upphov till ett antal nya problem. 

Statens uppdrag

Staten tillhandahåller medborgarna tjänster och varor genom alla sina organisatoriska delar. 

De olika varorna och tjänsterna kan delas upp i bl.a. skyldigheter att tillhandahålla 
samhällsomfattande tjänster, sociala tjänster av allmänt intresse, tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och tjänster av allmänt intresse1. 

Gränsdragningen är svår att göra och görs ofta senare av domstol. Förslaget gör ingen sådan 
gränsdragning. 

När staten utför sina uppgifter tilldelar den uppdrag inom ramen för offentlig upphandling, 
bl.a. i form av koncessioner. Förslaget innehåller inte någon gränsdragning och inte heller 
inbördes uteslutningskriterier.

Enligt artikel 14 i EUF-fördraget och protokoll nr 26 till EUF-fördraget ska lokala, regionala 
och nationella myndigheter fatta oberoende beslut om huruvida de själva ska tillhandahålla 
varor och tjänster av allmänt intresse eller i stället ska tilldela motsvarande kontrakt. Viktigt i 
detta sammanhang är att tillgodose människornas behov, inte att uppfylla 
inremarknadskriterierna. Därför skulle man behöva särskilt definiera ett tillämpningsområde. 

Alla statliga nivåer ska utföra uppgifter och eftersträva mål som syftar till att säkerställa det 
allmänna bästa, samhället och sammanhållningen. 

Beslutsfattarna befinner sig rent faktiskt, på grund av de tilldelningskriterier som valts ut, i en 
position där deras handlingsfrihet är starkt begränsad: i förslaget kallas kriteriet det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 

Enligt detta kriterium kan vissa ”tekniska” kriterier användas jämte pris och kostnader. 
Beslutet om huruvida en tilldelning ska ske begränsas därigenom: offentliga budgetenheter 
med finansiella problem kan känna sig tvingade att låta en tilldelning ske eftersom 
offentliganställda ofta har högre lön än personalen hos privata aktörer. 

Ett direktiv om koncessioner bör inte ha till uppgift att rent faktiskt bidra till en privatisering 
av statliga uppgifter.

Även frågan om hur tilldelningen sker inskränks genom de begränsade tilldelningskriterierna. 

                                               
1 Meddelande från kommissionen COM(2011)0900.
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Eftersom man i förslaget inte gör någon gränsdragning mellan de olika tjänsterna skulle 
självbestämmanderätten kunna kollidera med friheten att tillhandahålla tjänster. En sådan 
kollision skulle man kunna undvika endast genom att utesluta vissa tjänster. 

En reglering av koncessioner har inte till uppgift att sanera de offentliga finanserna. I stället 
för att sätta press på utgiftssidan med hjälp av låga priser och kostnader borde detta ske med 
hjälp av förbättringar på inkomstsidan.

Allmänna kriterier 

Förslaget till direktiv skapar ingen klarhet om rättsläget. Definitionen av koncessioner avviker 
från EU-domstolens definition. Detta skulle leda till nya beslut. Gränsdragningen gentemot 
andra kontraktsformer, såsom licenser, tillstånd osv., saknas.

Kriteriet om risköverföring är otillräckligt. Om en koncessionshavare på 
vattenförsörjningsområdet går i konkurs skulle staten vara tvingad att även i fortsättningen 
säkerställa vattenförsörjningen. Den risken skulle aldrig helt övergå till koncessionshavaren.

Insyn och enkelhet i förfarandet uppnås inte. 

Hur länge sådana bestämmelser är giltiga är oklart. Framtida krav och omförhandlingsbehov 
är omöjliga att förutse. 

Kvalitetssäkring och kriteriet om låga priser står i ett motsatsförhållande. 

Sysselsättning och socialpolitik 

Erfarenheterna säger oss att kriteriet om låga priser leder till press när det gäller antalet 
anställda hos de berörda aktörerna och underleverantörerna samt arbetsvillkoren. Detta är inte 
förenligt med den övergripande sociala klausulen i artikel 9 i EUF-fördraget. 

Kriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet inbegriper främjande av sociala kriterier. 
Detta är inte fallet för en klausul om respekt för kollektivavtal och ytterligare kriterier. 
Därmed är det arbetstagarna som får betala för prispressarkonkurrensen. 

I samband med frågan huruvida kriterierna är uppfyllda hänvisas det till uppfyllande av 
arbetsrättsliga standarder på nationell nivå och unionsnivå. De nationella standarderna måste 
emellertid överensstämma med unionslagstiftningen. Möjligheten att inkludera principen ”lika 
lön för lika arbete på jämförbara arbetsplatser” utesluts därmed rent faktiskt.

Det saknas en uttrycklig hänvisning till att inget land hindras att följa ILO:s konvention nr 94 
och att alla medlemsstater uppmanas att ratificera och följa denna konvention. 

Det finns främst på lokal nivå en nära anknytning mellan sociala tjänster, å ena sidan, och 
människors liv och hälsa, å andra sidan. Dessa tjänster borde undantas, precis som de tjänster 
som arbetstagarorganisationer tillhandahåller.

Efterlevnaden av bindande arbetsvillkor är ofta svår att genomdriva hos underleverantörer. 
Det saknas solidariskt ansvar med huvudaktören. 
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******

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för den inre marknaden och 
konsumentskydd att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag förkastas.


